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เทศบาลเมืองแจระแม

โดยเทศบาลเมืองแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ
เนื่ องด้วยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ กำหนดให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบ
นี้ โดยมีขั้น ตอนดำเนิ น การ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่นพิ จารณาร่างแผนการดำเนิ นงาน แล้ ว เสนอผู้ บริห ารท้องถิ่น
ประกาศเป็น แผนการดำเนิ นงาน ทั้งนี้ ให้ ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ดังนั้ น เพื่ อให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบดั งกล่ าว เทศบาลเมือ งแจระแม จึง ได้ด ำเนิ น การจั ดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบู รณาการการทำงานกับ หน่ ว ยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนการดำเนิ นงานเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจระแมและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี และแผนการดำเนิ น งาน โดยในส่ ว นของการจั ด ทำแผนดำเนิ น งาน มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ แสดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมาก
ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
(1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
(2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
(3) เพื่ อให้ มี การประสานและบู รณาการการทำงานกั บหน่ วยงานและการจำแนกรายละเอี ยดต่ างๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
เทศบาลเมืองแจระแม ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็ น แผนการดำเนิ น งาน ทั้งนี้ ให้ ปิ ดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิ บห้ าวันนับ แต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ขั้ น ตอนที่ 3 แผนการดำเนิ น งานให้ จั ด ทำให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
(1) ทำให้ได้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
เทศบาล ในปีงบประมาณ 2564
(2) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามการดำเนิ น งานและการประเมิ น ผลทำให้ ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(3) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(4) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
1.1 บทนำ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 แผนงานการเกษตร
รวม

จำนวนโครงการใน
แผน ปี 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)

จำนวนโครงการใน
แผนดำเนินงาน
ปี 2564

94
16

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยดำเนินการ

10
-

10.63

กองช่าง
กองช่าง

94

10

10.63

8
2
1

3
1
1

37.50
50
100

11

5

45.45

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

หมายเหตุ
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.4 แผนงานงบกลาง
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม

จำนวนโครงการใน
แผน ปี 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)

จำนวนโครงการใน
แผนดำเนินงาน
ปี 2564

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยดำเนินการ

19
17
7
5

15
7
7
5

78.94
41.17
100
100

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
สำนักปลัด

48

34

70.83

5

3

60

5

3

60

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักปลัด

หมายเหตุ
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เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

จำนวนโครงการใน
แผน ปี 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)

จำนวนโครงการใน
แผนดำเนินงาน
ปี 2564

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยดำเนินการ

5

1

20

สำนักปลัด

5

1

20

13

6

46.15

13

6

46.15

สำนักปลัด

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี และแผนการดำเนิ น งาน โดยในส่ ว นของการจั ด ทำแผนดำเนิ น งาน มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ แสดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมาก
ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
(1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
(2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
(3) เพื่ อให้ มี การประสานและบู รณาการการทำงานกั บหน่ วยงานและการจำแนกรายละเอี ยดต่ างๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
เทศบาลเมืองแจระแม ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็ น แผนการดำเนิ น งาน ทั้งนี้ ให้ ปิ ดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิ บห้ าวันนับ แต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ขั้ น ตอนที่ 3 แผนการดำเนิ น งานให้ จั ด ทำให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

2

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
(1) ทำให้ได้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
เทศบาล ในปีงบประมาณ 2564
(2) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามการดำเนิ น งานและการประเมิ น ผลทำให้ ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(3) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(4) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
1.1 บทนำ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการอบรม/
สัมมนาเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

รายละเอียดของโครงการ

เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
สัมมนาเสริ มสร้างการมีส่ วนร่วมและ
ความเข้ มเข็ งของชุ มชน ส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการ
ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะฯ
เทศบาลเมื องแจระแม และค่ าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏ
ตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.25612565) หน้ าที่ 64 (โดยตั้ งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)

งบประมาณ

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

50,000

ทม.แจระแม

สำนักปลัด

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ที่

โครงการ /
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

2

โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ส่งเสริมกิจกรรม กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลแจระแม
ปรากฏตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
ผู้สูงอายุ
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน )

20,000

ทม.แจระแม

สำนักปลัด

3

โครงการ
สนับสนุนและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพในพื้นที่

20,000

ทม.แจระแม

สำนักปลัด

เพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ ายตามโครงการ
สนั บสนุ นและพั ฒนากลุ่ มอาชี พใน
พื้นที่ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ .ศ .2561-2565) ห น้ า ที่ 78
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่ งเสริ มและสนั บสนุ นความ
เข้มแข็งของชุมชน )

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1

โครงการ /
กิจกรรม

โครงการอบรม
การเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดีและศิลปะใน
การต้อนรับ
นักท่องเที่ยว

รายละเอียดของโครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการ
เป็ นเจ้ าบ้ านที่ ดี และศิ ลปะในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการฝึ กอบรม
และการเข้ ารั บ การฝึ กอบรมของ
เจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น พ.ศ.2557
เป็ น ไป ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เป็ นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้ าที่ 62 (ปรากฏในด้ านบริ การ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผน
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว)

งบประมาณ

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

20,000

ทม.แจระแม

กองการศึกษา

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานการเกษตร
ที่
1

โครงการ /
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร เช่น ค่าวิทยากรวัสดุอุปกรณ์และ
อื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63
(ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร)

งบประมาณ

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

20,000

ทม.แจระแม

สำนักปลัด

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ /
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที่
รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัด
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด 80,000 ทม.แจระแม
กอง
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ กแห่ งชาติ เป็ นไปตาม
การศึกษา
แห่งชาติ
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.25612565) หน้ า 67 (โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ น
รายได้ ปรากฏในด้านบริยการชุมชน
และสั งคม แผนงานการศึ กษา
งาน ระดั บ ก่ อน วั ยเรี ยน และ
ประถมศึกษา)
2

โครงการพัฒนา
ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ
เด็ก เยาวชน
ในตำบล
แจระแม

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด
โครงการพั ฒ นาส่ งเสริ มสนั บสนุ น
กิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ใน
ตำบลแจระแม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68
(โดยตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้ านบริ การชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

20,000

ทม.แจระแม

กอง
การศึกษา

20

ที่
3

4

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
รวมใจสร้างสาย
ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
การเอาตัวรอด
เมื่อประสบ
อุบัติเหตุทางน้ำ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม
ใจสร้างสายใยสิ่งแวดล้อม เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 68
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมทักษะการเอาตัว
รอดเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 67
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

30,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
การศึกษา

ทม.แจระแม

กอง
การศึกษา

21

ที่
5

6

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย

โครงการสนับสนุน
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าหนังสือ ค่า
อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดโครงการ
ส่ งเสริ มภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นสำหรั บเด็ ก
ปฐมวัย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 68
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้ าน
บริการชุ มชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

20,000

เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นสนั บสนุ นเพื่ อจ่ ายเป็ น
ค่ าใช้ จ่ ายโครงการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายการ
บริ หารสถานศึ กษา (ค่ าหนั งสื อเรี ยน, ค่ า
อุ ปกรณ์ การเรี ยน, ค่ าเครื่ องแบบนั กเรี ยน
, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ กในสั งกั ด จำนวน 4 แห่ ง (เงิ นอุ ดหนุ น
สำหรั บสนั บสนุ นค่ าใช่ จ่ ายในการจั ด
การศึ กษาสำหรั บศู นย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็ ก : ศ พ ด .) จั ด ส รรส ำห รั บ เด็ ก
ปฐมวั ย อายุ 3 - 5 ปี ในศู นย์ พั ฒนาเด็ ก
เล็ก จำนวนเด็กนักเรียน 50 คน
ปรากฏตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 68
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นอุ ดหนุ นทั่ วไป
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

56,500

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
การศึกษา

ทม.แจระแม

กอง
การศึกษา

22

ที่
7

8

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(อาหาร
กลางวัน)

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริการ
สถานศึกษา
(วัสดุรายหัว)

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับ
ศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก จ ำน วน
4 แห่ง รวม 120 คน จำนวน 245 วัน อัตร
าคนละ 20 บาท/วั น ทั้ งนี้ จะเบิ กจ่ าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้ องถิ่ น ปรากฏตาม
แผน พั ฒ น าท้ องถิ่ น (พ .ศ.25612565) หน้ าที่ 68 (โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ น
อุ ดหนุ นทั่ วไป ปรากฏในด้ านบริ การ
ชุ มชนและสั งคม แผนงานการศึ กษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

588,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหั ว) ของศู นย์ พั ฒนาเด็ ก
เล็ กในเขตเทศบาลเมื องแจระแม
จำนวน 120 คน อัตราคน ละ
1,700 บาท/คน ทั้ งนี้ จะเบิ กจ่ายต่ อเมื่ อ
ได้ รั บการจั ดสรรจากกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) หน้ าที่ 68
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นอุ ดหนุ นทั่ วไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึ กษา งานระดั บก่ อนวั ย
เรียนและประถมศึกษา)

204,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
การศึกษา

ทม.แจระแม

กอง
การศึกษา

23

ที่
9

โครงการ /
กิจกรรม
ค่าอาหารเสริม
(นม)

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ ออาหารเสริ ม 1,497,600 ทม.แจระแม
กอง
(นม) สำหรั บโรงเรี ยนในเขตตำบล
การศึกษา
แจระแม อำเภอเมื องอุ บลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 5 แห่ง จำนวน 550 คน
สั งกั ดสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน
260วัน อัตราคนละ 8 บาท/วัน
และ ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กในเขต
ตำบลแจระแม จำนวน 5 แห่ ง
จำนวน 170 คน จำนวน 260 วัน
อัตราคนละ 8 บาท/วัน
ทั้ งนี้ จะเบิ กจ่ ายต่ อเมื่ อได้ รั บการ
จั ดสรรจากกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่ น ปรากฏตามแผนพั ฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68
(โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

24

โครงการ /
กิจกรรม
10 เงินอุดหนุน
สำหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
ประถมศึกษา
ที่

ที่

โครงการ /

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหาร 2,200,000 ทม.แจระแม
กอง
กลางวันสำหรับโรงเรียน
การศึกษา
จำนวน 5 แห่ ง สั งกั ด สำนั ก งาน
คณ ะกรรมการการศึ ก ษ าขั้ น
พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 550 คน
จ ำ น ว น 200 วั น อั ต ร า ค น
ละ 20 บาท/วัน
ทั้งนี้ จะเบิ กจ่ ายต่อเมื่อได้รับการ
จั ด สรรจากกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ปรากฏตาม
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 68
(โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

25

กิจกรรม
11 เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษา ศูนย์
อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ใน
วัดคูเดื่อ

ที่

โครงการ /
กิจกรรม

เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นอุ ดหนุ นสำหรั บ
สนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ ายการจั ด
การศึ กษา (ค่ าหนั งสื อเรี ยน, ค่ า
อุ ปกรณ์ การเรี ยน, ค่ าเครื่ องแบบ
นั กเรี ยน , ค่ ากิ จกรรมพั ฒ นา
ผู้ เรี ยน) (เงิ นอุ ดหนุ นสำหรั บ
สนั บสนุ นค่ าใช่ จ่ ายในการจั ด
การศึ กษาสำหรั บศู นย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็ ก : ศพด.) จั ดสรรสำหรั บ เด็ ก
ปฐมวั ย อายุ 3 - 5 ปี ในศู นย์ พั ฒนา
เด็กเล็ก จำนวนเด็กนักเรียน 10 คน
ปรากฏตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68
(โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

11,300

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
การศึกษา

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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12 เงินอุดหนุน
สำหรับ
สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)
ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด
วัดคูเดื่อ

โครงการ /
กิจกรรม
13 เงินอุดหนุน
ที่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคูเดื่อ
จำนวน 50 คน อัตราคนละ
1,700 บาท/คน ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นอุ ดหนุ นทั่ วไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

85,000

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหาร

245,000

ทม.แจระแม

กอง
การศึกษา

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง

27

สำหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด วัด
คูเดื่อ

โครงการ /
กิจกรรม
14 โครงการจัดตั้ง
ที่

กลางวั น สำหรั บ ศู น ย์ อ บรมเด็ ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดคูเดื่อ
จำนวน 50 คน จำนวน 245 วัน
อัตราคนละ 20 บาท/วัน ทั้งนี้จะ
เบิ กจ่ ายต่อเมื่อได้ รับ การจัดสรร
จากกรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้อ งถิ่ น ปรากฏตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้ า ที่ 68 (โดยตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น
อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในด้ า น
บริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ

20,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
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ศูนย์การเรียนรู้ จั ดตั้ งศู นย์ การเรี ยนรู้ ประจำตำบล
ประจำตำบลแจ แจระแม แก่ เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนตำบลแจระแม เป็ นไปตาม
ระแม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ห น้ า 69 (โด ยตั้ งจ่ ายจากเงิ น
รายได้ ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชน
และสั งคม แผนงานการศึ กษา
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)
15 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด
โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
เรี ย นรู้ ต ามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนตำบลแจระแม
เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ . ศ . 2561-2565) ห น้ า 69
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สั งค ม แ ผ น งา น ก าร ศึ ก ษ า
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานสาธารณสุข

การศึกษา

20,000

ทม.แจระแม

กอง
การศึกษา
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ที่
1

ที่
2

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการชุมชนปลอด
ขยะ ZERO WASTE

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการตลาดสด
น่าซื้อวิถีชุมชน

รายละเอียดของโครงการ
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายโครงการ
ชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัดสุ
อุปกรณ์ ค่าป้ ายประชาสั มพั นธ์
และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ เป็ นไปตาม
หนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่
7 มีนาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ .ศ .2561-2565) ห น้ าที่ 74
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและ
สังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

รายละเอียดของโครงการ
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายตาม
โครงการตลาดสดน่ าซื้อวิถีชุมชน

งบประมาณ
20,000

งบประมาณ
20,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
สาธารณสุข

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
สาธารณสุข

30

เช่ น ค่ าตอบแทนวิ ทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสั มพั นธ์ และค่ าใช้ จ่ าย
อื่ น ๆ เป็ นไปตามหนั งสื อกรม
ส่ งเสริ มการป กครองส่ วน
ท้ องถิ่ น ด่ วนที่ สุ ด มท 0810.5 /
ว 0263 ลงวันที่
16 มกราคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ น รายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและ
สั งคม แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

ที่
3

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการธนาคาร
ขยะ(นำร่อง)

รายละเอียดของโครงการ
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายตาม
โครงการธนาคารขยะ เช่น
ค่ าตอบแทนวิ ทยากร ค่ าวั สดุ

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
สาธารณสุข
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อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ เป็ นไปตาม
หนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น ด่ วนที่ สุ ด มท
0810.5 /ว 627 ลงวันที่
7 มีนาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ .ศ.2561-2565) ห น้ าที่ 73
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและ
สั งคม แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

ที่
4

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียดของโครงการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การดำเนิ นการตามโครงการสั ตว์
ปลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรค
พิ ษสุ นั ขบ้ า ตามพระปณิ ธาน

งบประมาณ
92,400

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
สาธารณสุข
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ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

ที่
5

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการอุบลเมือง
สะอาด

ศ.ดร.สมเด็ จพระเจ้ าน้ องนาง
เธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั กษณ์
อั ครราชกุ มารี กรมพระศรี สวาง
ควั ฒ น วรขั ตติ ยราชนารี
เช่ น ค่ าตอบแทนสำรวจข้ อมู ล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบี ยนสั ตว์
ตัวละ 6 บาท/ปี,ค่าดำเนินการฉีด
วัคซีนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตั วละ 30 บาท และค่ าใช้ จ่ าย
อื่ นๆ ตามหนั งสื อกรมส่ งเสริ ม
การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ด่ วน
ที่ สุ ด ที่ ม ท 0810.5/ว 1042
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นไป
ตามแผน พั ฒ น าท้ องถิ่ น
(พ .ศ .2561-2565) ห น้ า ที่ 74
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ น อุ ดหนุ น
ทั่ วไป ปรากฏในด้ านบริ การ
ชุ มชนและสั งคม แผนงาน
สาธารณสุ ข งานบริ หารทั่ วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
รายละเอียดของโครงการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การดำเนิ นการตามโครงการอุ บล
เมื องสะอาด เช่ น ค่ าตอบแทน
วิ ทยากร ค่ าวั สดุ อุ ปกรณ์

งบประมาณ
50,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
สาธารณสุข
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ค่ าป้ ายประชาสั มพั นธ์ และ
ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ เป็ นไปตาม
หนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0891.4/ว407 ลงวันที่
26 กุมภาพั นธ์ 2559 เป็ นไปตาม
แผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 76
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและ
สังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

ที่
6

โครงการ /
กิจกรรม
อุดหนุนโครงการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ
เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นอุ ดหนุ นชุ มชน/
หมู่ บ้ าน จำนวน 10 หมู่ บ้ านๆ
ละ 20,000 บาท ตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ
200,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
กอง
สาธารณสุข
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7

อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านเชิงรุก

ว่ าด้ วยเงิ นอุ ดหนุ นขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ.2559
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นอุ ดหนุ นทั่ วไป
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและ
สั งคม แผนงานสาธารณ สุ ข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
เพื่ อจ่ ายเป็ นเงินอุ ดหนุ นสนั บสนุ น
การดำเนิ นงานของอาสาสมั คร
สาธารณ สุ ขประจำ หมู่ บ้ าน
(อสม.) จำนวน 10หมู่ บ้ านๆ ละ
7,500 บาท ตามระเบี ยบกระทรวง
มหาดไทยว่ าด้ วยเงิ นอุ ดหนุ นของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ.
2559 (โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นอุ ดหนุ น
ทั่ วไป ปรากฏในด้ านบริการชุ มชน
และสั งคม แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

75,000

ทม.แจระแม

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

100,000

ทม.แจระแม

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1

โครงการ /
กิจกรรม

โครงการแข่งขัน
กีฬาเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

รายละเอียดของโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กประจำตำบล (แจระแมคัพ)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้ า 81 (โดยตั้ ง

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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(แจระแมคัพ)

2

ที่
3

จ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้ าน
บริการชุ มชนและสั งคม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)
โครงการส่ง
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการส่ ง
นักกีฬาเข้าร่วม นั กกี ฬาหรื อนั กกรี ฑาเข้ าร่ วมการ
แข่งขันกับ
แข่ งขั นกั บหน่ วยงานอื่ น ทั้ งภาครั ฐ
หน่วยงานอื่น และเอกชน ในทุกระดับ เช่น
ที มฟุ ตบอล ฟุ ตซอลฯลฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็ นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้ า 81 (โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและ
สังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)
โครงการ /
กิจกรรม

โครงการอบรม
และให้ความรู้
เกี่ยวกับกีฬา
และนันทนาการ

รายละเอียดของโครงการ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการอบรม
และให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บกี ฬาประเภท
ต่ างๆ รวมถึ งการตั ดสิ นใจกี ฬาที่
ถู กต้ อง เป็ นไปตามแผนพั ฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81
(โดยตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

50,000

ทม.แจระแม

กองการศึกษา

งบประมาณ

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

30,000

ทม.แจระแม

กองการศึกษา

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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4

ที่
5

ด้ านบริ การชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศาสนา วั ฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายในการ เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดงาน
จัดงานวันสำคัญ วันสำคัญต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อวัสดุ
ต่ าง ๆ, ธงชาติ ,ตราสั ญลั กษณ์
ต่าง ๆ
อื่ น ๆ ตกแต่ งสถานที่ แท่ นพิ ธี
เช่ น การถวายพระพรในวั นพ่ อและ
วันแม่แห่งชาติ หรือวันสำคัญอื่น ๆ
เป็ นไปตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79
(ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและ
สั งคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการ /
กิจกรรม

โครงการถนน
สายวัฒนธรรม
ตำบลแจระแม

รายละเอียดของโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ถนนสายวั ฒนธรรมตำบลแจระแม
เป็ นไปตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 80
(โดยตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

100,000

ทม.แจระแม

กองการศึกษา

งบประมาณ

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

20,000

ทม.แจระแม

กองการศึกษา

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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6

ที่
7

โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกฝัง
วัฒนธรรม
จริยธรรม

โครงการ /
กิจกรรม

โครงการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

แผนงานการศาสนา วั ฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ส่ งเสริ มการปลู กฝั งวั ฒนธรรม
จริ ยธรรม เป็ นไปตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วั ฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น)

รายละเอียดของโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ
จัดงานประเพณีท้องถิ่น เพื่อจ่าย
เป็ น ค่าจั ดกิจกรรมงานประเพณี
และสืบ สานวัฒ นธรรมไทย อาทิ
งานประเพณี ส งกรานต์ งานวั น
เข้าพรรษา วันออกพรรษา

20,000

ทม.แจระแม

กองการศึกษา

งบประมาณ

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

300,000

ทม.แจระแม

กองการศึกษา

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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วันลอยกระทง การแห่ พระเวสสั นดร
การแข่งขันเรือยาว และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ของเทศบาลเมืองแจระแม
ประจำปีงบประมาณ 2564
เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 80
(โด ย ตั้ งจ่ าย จ า ก เงิ น ร า ย ได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดของโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุ (โดยตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการ

หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่
งบประมาณ
ดำเนินกา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดำเนินการ
ร
11,624,400 ทม.แจระแม สำนักปลัด

39

2

3

ที่
4

ดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง)
เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเบี้ยยัง
ชีพสำหรับผู้พิการ
(โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเบี้ยยัง
เอดส์
ชีพสำหรับผู้ติดเชื้อ
(โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

โครงการ /
กิจกรรม
สำรองจ่าย

4,444,000

ทม.แจระแม สำนักปลัด

54,000

ทม.แจระแม สำนักปลัด

หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่
รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
ดำเนินกา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดำเนินการ
ร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็น 998,294 ทม.แจระแม สำนักปลัด
สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งได้รับ
ความเสี ยหายจากภั ยธรรมชาติ
ต่ าง ๆ และรวมทั้ งเกิ ดภายหลั ง

40

หรื อก่ อนเกิ ดภั ยธรรมชาติ และ
กรณี ที่ ราษฎ รได้ รั บความ
เดื อดร้ อนที่ ต้ องการความ
ช่ วยเหลื อเป็ นการเร่ งด่ วนและ
รวมถึ งเหตุ การณ์ อื่ น ๆที่ ไม่ อาจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านการดำเนิ นงานอื่น
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ที่
5

โครงการ /
กิจกรรม
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

รายละเอียดของโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
จำนวน 328 คน ๆ ละ
365 วัน ๆ ละ 1 บาท โดยยึดหลัก
ประชาชนออม 1 ส่วน

หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่
งบประมาณ
ดำเนินกา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดำเนินการ
ร
119,720
ทม.แจ สำนักปลัด
ระแม

41

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 560
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

42

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตาม
โครงการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ใส่ ใจ
กฎจราจร เช่น ค่าวิทยากร
วัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึ ก อบรมและการเข้ ารั บ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานรั กษาความสงบภายใน
งานป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น
และอัคคีภัย)

20,000

สถานที่
หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ
ทม.แจระแม

สำนักปลัด

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

2

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
ก่อนเทศกาลต่าง ๆ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่ วงก่ อนเทศกาล
ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ และอื่น ๆ
เป็ นไปตาม พระราชบั ญญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496
เป็ นไปตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ น รายได้
ปรากฏในด้ านบริ ห ารทั่ วไป
แผนงานรั กษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภั ยฝ่ ายพลเรือนและ
อัคคีภัย)

140,000

สถานที่
หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ
ทม.แจระแม

สำนักปลัด

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ

3

โครงการฝึกซ้อม
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายตาม
แผนป้องกันและ
โครงการฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และบรรเท าสาธารณ ะภั ย
ของเทศบาลเมื องแจระแม
เป็ น ไปตามระเบี ยบกระทรวง
มหาดไทยว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายใน
การฝึ กอบรมและการเข้ ารั บการ
ฝึ กอบรมของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น
พ.ศ.2557
เป็ นไปตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ น รายได้
ปรากฏในด้ านบริ ห ารทั่ วไป
แผนงานรั กษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภั ยฝ่ ายพลเรือนและ
อัคคีภัย)

งบประมาณ
20,000

สถานที่
หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ
ทม.แจระแม

สำนักปลัด

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
ที่
1

โครงการ /
กิจกรรม

โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
พื้นที่ป่าชุมชน

รายละเอียดของโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)

งบประมาณ

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วย
ดำเนินการ

20,000

ทม.แจระแม

สำนักปลัด

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

โครงการ /
กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่
หน่วย
รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ ดำเนินกา ดำเนินกา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ร
ร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 800,000
ทม.แจ สำนักปลัด
เลื อกตั้ งท้ องถิ่ น เช่ น ค่ าใช้ จ่ าย
ระแม
ในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการเลื อกตั้งท้องถิ่น เป็นไปตาม
หนั งสื อ ที่ มท 0808.2/ว 4289
ลงวั นที่ 22 กรกฎาคม 2563
เป็ นไปตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้
ปรากฏในด้ านบริ ห ารทั่ วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)

47

ที่

โครงการ / กิจกรรม

2

โครงการจัด
กิจกรรม 5 ส

3

โครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ และ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่
หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดำเนิ นการโครงการกิ จกรรม 5 ส
เช่ น ค่ าอบรม , ค่ าวิ ทยากร , วั สดุ
อุ ปกรณ์ , และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ
ในการจั ดกิ จกรรมฯ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็ นไปตามแผนพั ฒนา ท้ องถิ่ น
(พ .ศ .2561-2565) ห น้ าที่ 86
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และสนั บสนุ นโครงการอั นเนื่ อง
มาจากพระราชดำริ เป็ นไปตาม
พ ระราช บั ญ ญั ติ เท ศ บ าล
พ.ศ.2496 เป็ นไปตามแผนพั ฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88
(ปรากฏในด้ านบริ ห ารทั่ ว ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)

30,000

ทม.แจระแม สำนักปลัด

300,000

ทม.แจระแม สำนักปลัด
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ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

4

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายโครงการ
ฝึ ก อ บ รม สั ม ม น าเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการ
และปฏิ บั ติ งานของเทศบาลเมื อง
แจระแม ทั้ งในและนอกสถานที่
ให้ กั บคณ ะผู้ บริ หาร,สมาชิ ก
สภ าเท ศบ าลเมื องแจระแม
พนั กงานเทศบาล, ลู กจ้ างประจำ
และพนักงานจ้างต่าง ๆ
คณะกรรมการบริ หารศู นย์ พั ฒนา
เด็กเล็กฯ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล
เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวง
มหาดไทยว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
ฝึ กอบรม และการเข้ ารั บ การ
ฝึ กอบรมของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น
พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
พระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ.
2496 เป็ นไปตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)

300,000

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่
หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทม.แจระแม สำนักปลัด
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ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

5

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
เทศบาลเมืองแจระแม

เพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการส่ งเสริ ม
กิ จการการประเมิ นคุ ณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดำเนิ น งาน
ของเทศบาลเมื องแจระแม เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ค่าวัสดุ
อุ ปกรณ์ และอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้ อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ .ศ .2496 เป็ น ไป ต าม แ ผ น
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 89
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)

20,000

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่
หน่วย
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทม.แจระแม สำนักปลัด
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ที่
6

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
โครงการ /
สถานที่
หน่วย
รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
กิจกรรม
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000 ทม.แจระแม สำนักปลัด
และบูรณาการแผน ประชาคมและบูรณาการแผนชุมชน
ชุมชน
ของเทศบาลเมืองแจระแม เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแบบพิมพ์ ในการ
จัดเก็บข้อมูลทั่วไป และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 93 (ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

51

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ที่
1

โครงการ /
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ

จัดซื้อเครื่อง
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อเครื่ อ งถ่ าย
ถ่ายเอกสาร เอกสาร ระบบดิ จิ ตอล (ขาว - ดำ )
ระบบดิจิตอล ราคา 180,000 บาท
ขาว-ดำ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง
ย่อ – ขยายได้
ตั้ งจ่ ายตามราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ วเตอร์ ICT ประจำปี พ.ศ. 2563
รายการที่ 83 ปรากฏตามแผนพั ฒนา
ท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติ ม ฉบั บ
ที่ 1/2563) หน้าที่ 60
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)

งบประมาณ
180,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม สำนักปลัด
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ที่
2

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับงานนโยบายและแผน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่ า 4 แกน ห ลั ก (4 core) จำน วน
1 หน่ วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่ วยความจำ แบบ Cache
Memory รวมในระดั บ (Level) เดี ยวกั น
ขนาดไม่ น้ อยกว่ า 4 MB ต้ องมี ความเร็ ว
สั ญ ญ าณ นาฬิ กาพื้ นฐานไม่ น้ อย
กว่ า 2.3 GHz และมี หน่ วย ประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดี ยวกั น ขนาดไม่ น้ อยกว่า 6 MB ต้ องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่ า 1.8 GHz และมี เทคโนโลยี เพิ่ ม
สั ญ ญาณนาฬิ กาได้ ในกรณี ที่ ต้ องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสู ง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้ อยกว่า 8 GB

22,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม สำนักปลัด
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- มีหน่ วยจั ดเก็บข้อมูล ชนิ ด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่ น้ อยกว่ า 250 GB จำนวน 1 หน่ วย
- มีจอภาพที่ รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรื อดี กว่ า ไม่ น้ อยกว่ า 3 ช่ อง
- มี ช่ องเชื่ อมต่ อแบบ HDMI หรื อ
VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มี ช่ องเชื่ อมต่ อระบบเครื อข่ าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดี กว่ า จำนวน ไม่ น้ อยกว่ า
1 ช่อง
- สามารถใช้ งานได้ ไม่ น้ อยกว่ า Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac) แ ล ะ Bluetooth
ตั้ งจ่ ายตามราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ ICT รายการที่ 12
ประจำปีพ.ศ.2563 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น (พ .ศ .2561-2565)
เพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 1/2563) หน้ าที่ 60
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)
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ที่
3

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED
ขาวดำ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาว ดำ ชนิด Network งานพัฒนาชุมชน
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี ความละเอี ยดในการพิ มพ์ ไม่ น้ อยกว่ า
1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ
A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิ มพ์ เอกสารกลั บหน้ าอั ตโนมั ติ
-มี หน่ วยความจำ (Memory) ขนาดไม่ น้ อย
กว่ า 128 MB มี ช่ องเชื่ อมต่ อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรื อดี กว่ า จำนวนไม่ น้ อย
กว่ า 1 ช่ อง มี ช่ องเชื่ อมต่ อระบบเครือข่ าย
(Network Interface) แบบ10/100 Base-T
หรื อดี กว่ า จำนวนไม่ น้ อยกว่ า 1 ช่ อง หรื อ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มี ถาดใส่ กระดาษได้ รวมกั นไม่ น้ อยกว่ า
250 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และCustom ตั้ งจ่ ายตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ICT ประจำปี พ.ศ.
2563 รายการที่ 45 ปรากฏตามแผนพั ฒนา
ท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติ ม ฉบั บ
ที่ 1/2563) หน้ าที่ 60 (โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ น
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

8,900

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม สำนักปลัด

55

ที่
4

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้า

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

จั ดซื้ อเครื่ องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 2 kVA
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี กำลั งไฟฟ้ าด้ านนอกไม่ น้ อยกว่ า
2 kVA (1,200 Watts)
-มี ช่ วงแรงดั นไฟฟ้ า Input (VAC) ไม่ น้ อย
กว่า 220+/-20%
-มี ช่ วงแรงดั น ไฟฟ้ า Output (VAC) ไม่
น้อยกว่า 220+/-10%
-สามารถสำรองไฟฟ้ าที่ Full Load
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
ตั้ งจ่ ายตามราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์
คอมพิ วเตอร์ ICT ประจำปี พ.ศ. 2563
รายการที่ 64
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ 1/2563)
หน้าที่ 60 (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)

12,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม สำนักปลัด

56

ที่
5

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ชนิด
2 บานเปิด

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าจั ด ซื้อ ตู้เก็บ เอกสาร
ช นิ ด 2 บ า น เปิ ด ส ำ ห รั บ ก อ ง
การศึ ก ษา สั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
แจระแม จำนวน 4 ตัว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กว้าง 91 ซม.
- สูง 183 ซม.
- ความลึก 50 ซม.
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับ 1/2563
หน้าที่ 58
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

32,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม

กอง
การศึกษา

57

ที่
6

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อโต๊ะ
ทำงานพร้อม
เก้าอี้

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อโต๊ ะทำงาน
พ ร้ อ ม เก้ าอี้ ส ำห รั บ พ นั ก งาน
กองการศึ กษา สั งกั ด เทศบาลเมื อง
แจระแม จำนวน 4 ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต
ขนาด กว้าง 107.7 ซม.
ลึก 66.9 ซม.
สูง 75 ซม.
เก้าอี้
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม.
ขนาดความลึ กไม่ น้ อยกว่ า 56 ซม.
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
ไม่มรี าคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 หน้าที่ 58
(โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ การชุ มชนและสั งคม แผนงาน
การศึ กษา งานบริ หารทั่ วไปเกี่ ยวกั บ
การศึกษา)

32,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม

กอง
การศึกษา

58

ที่
7

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อ
รถจักรยานยน
ต์ จำนวน 1
คัน

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อรถจั กรยานยนต์
จำนวน 1 คั น โดยมี รายละเอี ยดดั งนี้
- ขนาด 110 ซี ซี แบบเกี ยร์ ธรรมดา
ตั้ งจ่ ายตามคุ ณลั กษณะตามบั ญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ 1/2563)
หน้าที่ 61
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ น อุ ดหนุ น ทั่ วไป
ปรากฏในด้ านบริ การชุ มชนและสั งคม
แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารทั่ วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

44,800

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม

กอง
สาธารณสุข

59

ที่
8

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อเครื่อง
เจียร

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อเครื่ อ งเจี ยร
ขนาด 4 นิ้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ใช้ งานกั บใบเจี ยรและใบตั ดได้
หลากหลาย มีขนาดจานเจียร 100 mm
2) กำลังไฟ 750 วัตต์
3) แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
4) ความเร็วรอบ 11,000 รอบต่อนาที
ตั้ งจ่ ายตามราคาท้ องตลาด ไม่ มี ใน
ราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ ปรากฏตาม
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 1/2563) หน้ าที่ 59
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม

กองช่าง

60

ที่
9

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อเครื่อง
ตบดิน

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อเครื่ องตบดิ น
จำนวน 1 เครื่ อง โดยมี รายละเอี ยดดั งนี้
1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2) น้ ำหนั กของเครื่ องตบดิ นไม่ น้ อยกว่ า
80 กิโลกรัม
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า
5,000 ครั้งต่อนาที
ตั้ งจ่ ายตามราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
(ข้อ1.3) ประจำปีพ.ศ.2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ 1/2563)
หน้าที่ 59
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

21,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม

กองช่าง

61

ที่
10

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อเครื่อง
เลื่อยยนต์

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อเลื่ อยยนต์
ขนาด 20 นิ้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
2) ขนาดความจุกระบอกสูบ 651 ซีซี
3) ขนาดลูกสูบ 48 มม.
4) ระยะช่วงชัก 36 มม.
5) ความเร็วรอบ (สูงสุด) 9,000 รอบ/นาที
6) ระบบน้ำมันหล่อลื่นโซ่สามารถปรับตั้ง
ได้และมีระยะโซ่ขนาด3/8
7) ค วาม ยาวขอ งแผ่ น บั งคั บ โซ่
ขนาด 20 นิ้ว
ตั้ งจ่ ายตามราคาท้ องตลาด ไม่ มี ใน
ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 1/2563) หน้ าที่ 59
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

10,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม

กองช่าง

62

ที่
11

โครงการ /
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ

จัดซื้อเครื่อง เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อเครื่ องสกั ด
สกัดคอนกรีต คอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กำลังไฟ 1,550 วัตต์
2) อั ตราการเจาะกระแทกต่ อนาที
1020 – 2040 ครั้ง/นาที
3) ประเภ ทดอกสว่ าน SDS – Mass
ตั้ งจ่ ายตามราคาท้ องตลาด ไม่ มี ใน
ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ปรากฏตาม
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 1/2563) หน้ าที่ 59
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งบประมาณ
35,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม

กองช่าง

63

ที่
12

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อเครื่อง
สว่านไฟฟ้า

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าจั ดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้ า
ขนาด500 วัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กำลังไฟ 500 วัตต์
2) แรงดันไฟฟ้า 220 – 240 โวล
3) ความเร็วรอบตัวเปล่า 0 – 3300
รอบ/นาที
4) ขนาดหัวจับดอก 1.0 10.0 mm (3 หน)
5) สามารถปรั บทำงานซ้ าย – ขวา และ
ปรับความเร็วได้
ตั้ งจ่ ายตามราคาท้ องตลาด ไม่ มี ใน
ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 1/2563) หน้ าที่ 59
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1,500

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม

กองช่าง

64

ที่
13

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อเครื่อง
สว่านไฟฟ้า
แบบโรตารี่

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าจั ดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้ า
โรตารี่ ขนาด1,300 วัตต์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แรงดันไฟฟ้ากำหนด 110 V – 230 V
2) ความถี่ 50/60 Hz
3) กำลังไฟฟ้า 1300 วัตต์
4) ความเร็วรอบ 0 – 600 รอบ/นาที
5) อัตรากระแทก 1500 – 3600 ครั้ง/นาที
6) แรงดั นไฟฟ้ า 220 V และแรงดั นไฟ
เข้าขณะเปิดเครื่อง 70V
7) แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อม 27.6 V
ตั้ งจ่ ายตามราคาท้ องตลาด ไม่ มี ใน
ราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ ปรากฏตาม
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 1/2563) หน้ าที่ 59
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

6,600

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงการ /
กิจกรรม

14

จัดซื้อตู้เชื่อม

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อตู้ เชื่ อม ขนาด
200 แอมป์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กระแสไฟเชื่อม 200 Amp
2) แรงดันไฟ 220 โวลต์
3) Duty Cycle 60%
4) ขนาดลวดเชื่ อม 2.6 – 4.0 มิ ลลิ เมตร
5) เชื่ อมลวดขนาด 3.2 มิ ลลิ เมตร ได้
อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่ตัด
6) มีฟังก์ชั่น Acr Force ช่วยให้ลวดเชื่อม
ไม่ดูดติดกับชิ้นงานในขณะที่เชื่อม
ตั้ งจ่ ายตามราคาท้ องตลาด ไม่ มี ใน
ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 1/2563) หน้ าที่ 59
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
านบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

15,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม
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ที่
15

โครงการ /
กิจกรรม

จัดซื้อกล้อง
ระดับ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจั ดซื้อกล้องระดับ ขนาด
กำลังขยาย 30 เท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2) กล้ องเล็ งเป็ นระบบเห็ นภาพตั้ งตรง
ตามธรรมชาติ
3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
4) ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางของเลนส์ ปาก
กล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
5) ขนาดความกว้ างของภาพที่ เห็ นใน
ระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร
หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6) ระยะมองเห็ นภ าพ ชั ดใกล้ สุ ด
ไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่าตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้
Compensator ที่ มี ช่ วงการทำงานของ
ระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / -12 ลิปดา
9) ความละเอี ยดในการทำระดั บใน
ระยะ 1 กิโลเมตรไม่เกิน + / 1.5 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดั บน้ ำฟองกลม
ไม่เกินกว่า 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือ
ไวกว่า

34,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทม.แจระแม

กองช่าง

67

11) มี จานองศาอ่ านมุ มราบ 360 องศา
มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
12) ขนาดเส้ น ผ่ าศู น ย์ กลางของจาน
องศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14) อ่ านค่ ามุ มโดยประมาณไม่ เกิ น
6 ลิปดา
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มี ขาตั้ งกล้ องเลื่ อนขึ้ นลงได้ พร้ อม
ลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
(3) มีฝาครอบเลนส์
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
ตั้ งจ่ ายตามราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
(ข้อ11.1) ประจำปีพ.ศ.2562
(โดยตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

